	

UCHWAŁA Nr XIII/71 /2003r. RADY GMINY W WIŚLICY 
z dnia 30 XII.2003r. 
W sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2003r.z dnia 16 grudnia 2003 r., dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, oraz określenia wzorów wykazów środków transportowych na 2004 r. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 pkt, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113 , poz. 984) art. 9, ust 6, art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. , Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683, oraz z 2003r. Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840), obwieszczenie Ministra Finansów 
w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
( M. P. Nr 51, poz.802) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. ( Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 24 października 2003r. Nr 15, poz. 83), oraz artA, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 20001". o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) RADA GMINY W WIŚLlCY uchwala co następuje: 
§'1 
W uchwale Nr XII/58/2003r. z dnia 16 grudnia 2003r. RADY GMINY w WIŚLICY z dnia 
16 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, określenia wzorów wykazów środków transportowych na 2004r. wprowadza się następujące zmiany: 
1.W § 1 pkt 8 skreśla się. 
2. §3 otrzymuje brzmienie" zwalnia się od podatku od środków transportowych samochody wykorzystane wyłącznie do potrzeb jednostek i zakładów budżetowych Gminy i stanowiące ich własność z wyjątkiem pojazdów, o których mowa wart. 8 pkt 2,4, i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych" 
§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§3 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2004r. 


